ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ην θάησζη εξψηεκα
πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) γηα
ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο.
«Υπάλληλορ ο οποίορ βπίζκεηαι ζε άδεια αναηποθήρ ηέκνος ή άδεια μηηπόηηηαρ
δικαιούηαι ηο επίδομα ανθςγιεινήρ επγαζίαρ;»
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Εθαπμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Σχκθσλα κε ην άπθπο 1 ν. 4024/2011 κε ηίηιν «Δπηδφκαηα επηθίλδπλεο θαη
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη απνκαθξπζκέλσλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ» νξίζηεθε φηη
«1. Δθηφο απφ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ ππαιιήινπ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί επίδνκα
επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ πελήληα (150)
επξψ κεληαίσο. Οη δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο, θαζψο θαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, ε νπνία εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.». Τν επίδνκα ζπλερίζζεθε λα
θαηαβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ άπθπος 18 ν. 4354/2015.
Σχκθσλα κε ην άπθπο 98 ν. 4483/2017 νξίδεηαη φηη «1. Σηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ
επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, φπσο απηφ είρε πξνβιεθζεί ζην
άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 4024/2011 (Α` 226), εμαθνινχζεζε λα θαηαβάιιεηαη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4354/2015 (Α` 176), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
άξζξν 54 ηνπ λ. 4384/2016 (Α` 78) θαη εμεηδηθεχζεθε, θαηά πνζφ, αλά θαηεγνξία
δηθαηνχρσλ θαη σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο, κε ηηο, θαη`
εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, εθδνζείζεο θαη ηζρχνπζεο απνθάζεηο,
πξνζηίζεληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη ππάιιεινη και οι ςπάλληλοι με ζσέζη επγαζίαρ
ιδιωηικού δικαίος, αοπίζηος και οπιζμένος σπόνος, ηων Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και
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ηων νομικών πποζώπων αςηών, πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθφηεηεο ή παξέρνπλ ηηο
εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2.

2. Σηελ

καηηγοπία Α` ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε ζπλεξγεία
απνιχκαλζεο, νη απνιπκαληέο, νη εξγάηεο θαη ηερλίηεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, νη
πδξαπιηθνί, ηερλίηεο θαη εξγάηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε
δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ηειεζέξκαλζεο, ζηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο,
ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επνπηεία θαζαξηφηεηαο, ην πξνζσπηθφ
θαζαξηφηεηαο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη νδεγνί, ρεηξηζηέο
θαη εξγάηεο απνθξαθηηθψλ κεραλεκάησλ, νη εξγάηεο θαη ηερλίηεο ςεθαζκνχ, νη
εξγάηεο θνπήο ςειψλ δέλδξσλ, νη ζηδεξάδεο - αινπκηλάδεο, θαζψο θαη νη εξγάηεο
θαζαξηφηεηαο

ησλ

δεκνηηθψλ

λεθξνηαθείσλ.

Σηελ

καηηγοπία

Β`

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεραλνηερλίηεο, νη ειεθηξνηερλίηεο, νη βαθείο θαη νη
θαλνπνηνί. Σηελ καηηγοπία Γ` ζπκπεξηιακβάλεηαη ην επνπηηθφ πξνζσπηθφ
(κεραληθνί Π.Δ. θαη Τ.Δ.) πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ. 3. Τν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο γηα ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο νξίδεηαη, αλά
θαηεγνξία, σο εμήο: α) Γ ηα ηελ θαηεγνξία Α`, ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ
κεληαίσο, β) Γηα ηελ θαηεγνξία Β`, ζε εβδνκήληα (70) επξψ κεληαίσο, γ) Γηα ηελ
θαηεγνξία Γ`, ζε ηξηάληα πέληε (35) επξψ κεληαίσο. 4. Το ανωηέπω επίδομα
καηαβάλλεηαι με ηην απαπαίηηηη πποϋπόθεζη όηι οι δικαιούσοι αςηού πποζθέποςν
ςπηπεζία με πλήπη και αποκλειζηική απαζσόληζη ζηοςρ σώποςρ και ζηιρ
ειδικόηηηερ πος δικαιολογούν ηην καηαβολή ηος. Δπίζηρ καηαβάλλεηαι, για όζο
διάζηημα οι δικαιούσοι ςπάλληλοι ηελούν ζε θεζμοθεηημένερ άδειερ (κανονικέρ,
ζςνδικαλιζηικέρ, εκηόρ από ηιρ πεπιπηώζειρ πλήποςρ απαλλαγήρ από ηα
καθήκονηα ή ηην επγαζία ηοςρ για ζςνδικαλιζηικούρ λόγοςρ, ειδικέρ,
εκπαιδεςηικέρ μικπήρ διάπκειαρ έυρ δύο (2) μηνών, διεςκόλςνζηρ ςπαλλήλυν με
οικογενειακέρ

ςποσπεώζειρ,

μηηπόηηηαρ

και

αναηποθήρ

παιδιού),

ζε

βπασςσπόνια αναππυηική άδεια έυρ έξι (6) ημέπερ καη` έηορ, καθώρ και
αναππυηική άδεια πος σοπηγείηαι από δημόζια νοζοκομεία, κένηπα ςγείαρ ηος
Γημοζίος, πανεπιζηημιακέρ κλινικέρ, νοζηλεςηικούρ ζσημαηιζμούρ θοπέυν
κοινυνικήρ αζθάλιζηρ και ιδιυηικέρ κλινικέρ, εθόζον έσει πποηγηθεί νοζηλεία
ζε αςηέρ, η οποία αποδεικνύεηαι με ζσεηικά παπαζηαηικά (ειζαγυγή, εξιηήπιο,
ζσεηικέρ γνυμαηεύζειρ). Γηα ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ
εθδίδεηαη θάζε κήλα βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηε
κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε. Σε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο ησλ ππαιιήισλ γηα
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νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηα θαζήθνληα, ηηο ζέζεηο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο
δηθαηνινγνχλ ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο, δηαθφπηεηαη ηζνρξφλσο ε θαηαβνιή ηνπ
κε επζχλε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ.»
Με ην άπθπο 396 ν. 4512/2018 νξίζζεθε φηη «...10. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Υγείαο πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη,
ην χςνο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ.
1. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη εληφο ελφο (1) κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2019... 12. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 10 θαη ζε θάζε
πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ζηνπο ίδηνπο δηθαηνχρνπο, ζην
ίδην χςνο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Απφ 1.3.2019 θαηαξγνχληαη ε παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4024/2011 (Α` 176), ην άξζξν 67 ηνπ λ. 4235/2014 (Α` 32), ην
άξζξν 22 ηνπ λ. 4368/2016, ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ε παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
λ. 4375/2016 (Α` 51), ην άξζξν 98 ηνπ λ. 4483/2017 (Α` 107), θαζψο θαη θάζε άιιε
δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ην θαζεζηψο ρνξήγεζεο ηνπ
επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη θάζε ππνπξγηθή ή θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε θαη` εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.»
Με ην άπθπο 64 ν. 4745/2020 νξίζζεθε φηη «1. Τν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4354/2015 (Α` 176) ηξνπνπνηείηαη θαη ε παξ. 9 δηακνξθψλεηαη σο
εμήο: «9. Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο πεξ. α`
θαη β` θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθή κειέηε
ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο, ζηνπο ζπλαξκφδηνπο Υπνπξγνχο
έσο ηηο 30.5.2018, θαζψο θαη απφ πξνθαηαξθηηθή πνζνηηθνπνίεζε ηεο εθηηκψκελεο
επίπησζεο ηεο ελ ιφγσ γλσκνδφηεζεο. Οη ζπλαξκφδηνη Υπνπξγνί επεμεξγάδνληαη ηε
γλσκνδφηεζε θαη παξέρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο. Δπί ηε βάζεη ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ ε
Δπηηξνπή νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξ. γ` ηεο παξ. 2
θαη λα ππνβάιιεη ηειηθή γλσκνδφηεζε ζηνπο ζπλαξκφδηνπο Υπνπξγνχο έσο ηηο
30.4.2021.

Ζ

δηάξθεηα

2/14511/0004/12.3.2018
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ιεηηνπξγίαο
ΚΥΑ

(ΑΓΑ:

ηεο

ζπζηαζείζαο,

728ΕΖΜ3Ξ),

κε

ηελ

Δπηηξνπήο,

ππ`

αξ.

φπσο

έρεη

ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ` αξ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΓΑ: 63ΓΑΖ - ΑΞ0) θαη
35114 ΔΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΓΓ 323) απνθάζεηο παξαηείλεηαη σο ηελ σο άλσ
εκεξνκελία.».
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη κε νινθιήξσζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
έθδνζε λέαο ΚΥΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 396 λ. 4512/2018, θεωπείηαι όηι ηο άπθπο
98 ν. 4483/2017 είναι ζε ιζσύ.
Με ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226), πξνβιέθζεθε ε ρνξήγεζε
επηδφµαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη παξαζρέζεθε λνµνζεηηθή
εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζµφ ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ,
θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ηνπ. Με ην άξζξν 18 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄
176), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4384/2016 (Α΄ 78),
πξνβιέθζεθε ε εμαθνινχζεζε θαηαβνιήο ηνπ επηδφµαηνο απηνχ, ελψ µε ζεηξά
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ έθηνηε, έρνπλ νξηζηεί ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίεο θαη
εηδηθφηεηεο ππαιιήισλ πνπ δηθαηνχληαη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφµαηνο απηνχ θαη
έρνπλ εμεηδηθεπηεί νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπ. Παπά
ηαύηα, εξακολοςθούν, µέσπι ζήµεπα, να ςπάπσοςν οπιζµένερ ειδικόηηηερ ςπαλλήλων
ζηοςρ Ο.Τ.Α και ζε νοµικά ππόζωπα αςηών, πος, αν και, ωρ εκ ηηρ θύζηρ και ηος
ανηικειµένος ηηρ επγαζίαρ ηοςρ, εκηίθενηαι ζε ανθςγιεινέρ ή/και επικίνδςνερ ζςνθήκερ,
ενηούηοιρ, δεν λαµβάνοςν ακόµη ηο ζσεηικό επίδοµα. Ζ ρνξήγεζε, µε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ εηδηθνηήησλ, ηνπ
επηδφµαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, πέξα απφ µία ζηνηρεηψδε
νηθνλνµηθή ζηήξημε ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ απηψλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο δπζρέξεηεο πνπ ζπλπθαίλνληαη µε ηε θχζε θαη ην
αληηθείµελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη µία έµπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο ζεµαζίαο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζπληζηά θαη µία ππνρξέσζε ηεο
Πνιηηείαο, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπληαγµαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο, λα δηαζθαιίζεη ηελ
θαηαβνιή ηεο ζπγθεθξηµέλεο παξνρήο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθείλεο εξγαδνµέλσλ
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαβνιή ηνπ. Με ηε δηάηαμε
ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη, µε ηηο ξπζµίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ
δελ ζίγεηαη θαµία απφ ηηο θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο εξγαδνµέλσλ πνπ ζήµεξα
εηζπξάηηνπλ ην ζρεηηθφ επίδνµα δελ ζίγεηαη (βλ. Ειζηγηηική έκθεζη ν. 4483/2017).
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ΙΙ. Επί ηος επωηήμαηορ
Σχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαηαβνιήο ηνπ
είλαη οι δικαιούσοι αςηού να πποζθέποςν ςπηπεζία με πλήπη και αποκλειζηική
απαζσόληζη ζηοςρ σώποςρ και ζηιρ ειδικόηηηερ πος δικαιολογούν ηην καηαβολή
ηος, ενώ ζηην παπ. 4 άπθπ. 98 ν. 4483/2017 πποβλέπεηαι όηι καηαβάλλεηαι και για
όζο διάζηημα οι δικαιούσοι ςπάλληλοι ηελούν ζε θεζμοθεηημένερ άδειερ, μεηαξύ
ηων οποίων μηηπόηηηαρ και αναηποθήρ ηέκνος. Γηα ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ
αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ εθδίδεηαη κάθε μήνα βεβαίωζη ηος οικείος πποϊζηαμένος ,
ε νπνία ζπλνδεχεη ηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε (παξ. 4 άξζξ. 98 λ. 4483/2017).
Δνότει ηυν ανυηέπυ, ςπάλληλορ πος ηελεί ζε άδεια μηηπόηηηαρ ή άδεια
αναηποθήρ ηέκνος δικαιούηαι ηη λήτη ηος επιδόμαηορ ανθςγιεινήρ επγαζίαρ.

Αζήλα, 21-10-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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